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Értelmiségi dolgozók! A Hazafias Népfront programm. 

jának megvalósításáért növeljétek a tudomány szere-

pét az iparban és a mezőgazdaságban! 

Szeged dolgozóinak nagy napja 
<F !] Irta: NAGY SÁNDOR Sztálin- és Kossuth-díjas író 

Forradalmi időket élünk. Nincs 
ma olyan becsületes magyar em-
ber, aki ne a haza üdvén mun-
kálkodna, gondoskodna. Pártunk 
új, meg új utakat nyit meg, aka-
dályokat hárít el népünk fejlődé-
sének útjából, egyre sikeresebben 
alkalmazza a marxizmus-leniniz-
mus tudományát hazánk sajátos 
viszonyaira. Sokan nehezen tájé-
kozódnak a kormányprogramm 
utáni politikában, az összetorló-
dó feladatok közt, — de rossz an-
nak a szeme, aki nem látja, hogy 
bár lassan, de biztosan előreme-
gyünk. Ha sokszor még bizonyta-
lanul is, de most tanul meg igazán 
saját lábán járni, a hatalmat 
ténylegesen gyakorolni dolgozó 
népünk, most bolsevizálódik egy-
re inkább sok csatát megharcolt 
dicső pártunk. A hibákat nyíltan 
feltárják már az üzemekben, a 
földeken, az értelmiség tudása 
mind nagyobb szerepet kap nem-
zeti életünk fórumain. Ez a bizto-
sítéka az egészséges kibontakozás-
nak és annak, hogy ú j hőstette-
ket ünnepelhet szabad országunk. 
Üjra és újra bebizonyítjuk felsza-
badítóinknak, drága szovjet bará-
tainknak, hogy élni tudtunk az 
ajándékba kapott szabadsággal. 

Ezért ünnepel olyan bensőséges 
melegséggel Szeged népe is. 

Tíz esztendő nem nagy idő a 
népek történetében, de a magyar-
ságnak századokkal felér. Hiszen 
ez a tíz esztendő adott feleletet 
ö^százéves nemzeti problémáinkra: 
Budai Nagy Antalnak, Dózsa 
G yörgynek, Rákóczinak, Kossuth-
nak, 1919 proletárforradalmárai-
nak egyaránt a mi korunk vála-
szolt meg. Az ellenség cinizmusa, 
állati gyűlölete igyekszik eltorzí-
tani eredményeinket, a rágalom, p 
rothadás nyálával keni be tette-
ink legszebb gyümölcseit, de nem 
fog célt érni vele. Ez a korszak 
mindenkor tündökölni fog! El-
árulva hont, nemzetet menekültek 
fcl innét, vagy bújtak ürgelyukba 
».dicső" uraink. Leszerepeltek. Os-
tobaságuk, bambaságuk népünk 
közmondásaiban, tréfakedvében él 
tovább örök tanúságként. Nem volt 
hitványabb uralkodó osztály ennél. 
A lenézett Balkán kupec-burzsoái 
is jobban politizáltak; Budapest va-
lóban „Csikágó", az ország ,.puszta", 
különös gyarmat volt ezek számá-
2 a, — a Duna-Tisza tájának föld-

, je áldozati bárány a kapitalizmus 
Baál-oltárán. Tápláltuk proletár-
ral Franciaország bányáit, Ameri-
ka gyárait, Argentína pampáit, 
minden termelt áruból százalékot 
adtunk a milliomosok külföldi 
bankszámláira, vérünkkel meg-
hintettük Európa dúlt csatamezeit. 
És a második világháború idején 
nemzeti létünk mélypontjára süly-
lyedtünk: népünk legjobb fiai 
1 jrlönben sínylődtek. vagy meg-
őrültek kétségbeesésükben. Csoda-e 
hát, ha felejthetetlen számunkra 
az a nap, amikor népünk, ha 
ájultan, öntudatlanul is, de először 
szívott szabad levegőt? 

Hálával emlékezünk! Városunk-
ban elsők közt ragyogott fel a 
szabadság napja, elsőként vajú-
dott a későnjött gyermek nehéz, 
de boldog kínjától. Ki ne emlé-
kezne a fasiszták és magyar bé-
rcnceik csúfos futására, a félelme-
tes hadigépekkel teliszórt, zsúfolt 
utakra? Hányan kérdezték akkor 
önmagukban, hogy mekkora erő 
lehet az, mely ilyen szervezett 
hadsereget is pánikba zavar, köny-
rvűszerrel megfutamít, mint ami-
1- en Hitleré volt? . . . 

Bizony hatalmas erő a Vörös 
Krdseregé . . . Nemcsak acélban és 
tűzben, hanem ami a legfonto-
: bb: hősiességben, öntudatban, 
' : ,ágos célban, értelemben. Bor-
; Imáktól neveltek, fájdalomtól 
égettek, szent győlölettel borítot-
t k voltak ezek a szovjet katonák, 
f'e gyakran fakadt ajkukról a dal, 
r-izimájukról a duhaj tánc szik-
rázott, s szemükből a hamari bé-
kének, ösztönös emberségnek va-
lami nagy-nagy biztonsága sugár-
zott Eleinte óvatosan, tartózkodó-
im közeledtünk hozzájuk, de mind-
jobban megbátorodtunk és meg-
l e t e t t ü k a fakózöld gimnasztyor-

kába bújt egyszerű szovjet embe-
reket. Igen, mert a különbség 
szembetűnő volt köztünk és közöt-
tük. Nemcsak a nemzet, a nyelv, 
a szokások különbsége volt ez, 
hanem a két világé is. Sokan 
úgy fejezték ki, hogy gyermeki, 
naiv, fiatal nép ez, hiányzik belő-
lük minden rafináltság. 

S a Vörös Hadsereg nemsokára 
kézzelfoghatóan is népünk had-
seregévé vált. Az egész magyar 
kereskedelmi és személyforgalom 
rövidesen az ő járműveiken bo-
nyolódott le. Az újgazdák addig 
bratyiztak a különféle szerzsán-
tokkal, lityinántokkal, amig lovat 
vagy más szerszámot nem kaptak 
tőlük; gyárainkban szovjet szak-
emberek, katonaruhába búj t mér-
nökök, munkások indították meg 
a termelést. Szeged városának dol-
gozói sohasem fogják elfeledni Haj, 
tovics és Kartyenov szovjet város-
parancsnokok nevét, akik szinte 
emberekig menő gondossággal 
ügyeltek a lakosság érdekeire és 
megkezdték azt a nagy munkát, 
amely most termi legszebb virá-
gait. Ismertem mindkettőt, s a 
szegedi ifjúsági mozgalom képvi-
selőivel akkoriban gyakran jártam 
náluk egy és más kéréssel. Soha-
sem tagadták meg. Sőt folytono-
san elégedetlenkedtek amiatt, 
hogy keveset és kevésszer kérünk. 
Fontoskodásunkat, gyakori pesszi-
mizmusunkat különösen Kartye-
nov elvtárs nem szívelhette: — 
Mi a baj megint? Mért lóg az or-
r.'.tok? — veregetett ingadozó vál-
lainkra. — Ti vagytok a magyar 
Komszomol! Nem szabad búsulni! 
Biztatott bennünket fáradhatatla-
nul, hittel s talán ő már látta az 
ifjúság gyárát, a Textilkombinátot 
a munkaerőtartalékok csinos had-
seregét, a munkás-paraszt diá 
kai teli —újszellemű egye le 
Mert hol jártunk akkor még a 
mostani állapotoktól!. . . Vak vezet 
világtalant — módjára fogturik 
hozzá az ú j világ építéséhez. Csak 
fokozatosan nyílt ki előttünk az 
élet. 

De ha egyszer kinyílt, növekedé-
sének nem állhatta útját senki. 
Már a felszabadulás első napjai-
ban zászlót bontott a Magyar 
Kommunista Párt, Szegeden támadt 
az első pártszervezet. A Szov-
jet Hadsereggel egy jól megter-
mett, pipáját szipákoló szovjet 
tiszt érkezett. Illés Bélának mu-
tatkozott be és tovább agitált 
természetesen magyarul, ö ke-
reste föl legelőbb a szegedi m i i -
káimozgalom régi vezetőférfiait. 
Néhány nap múltán egy másik 
kommunista érkezett. Egy siheder-
külsejű fiatalember, borzas hajjal, 
ideges mozdulatokkal. Szája, 
emint beszélt, fanyarul meg-meg-
rándult, nyakán az ér szaporán 
lüktetett s csak a borotvált arcán 
mélyen bevágódó két ránc árulta 
el. hogy valójában sokkal idősebb 
lehet, sőt tizenkilences veterán. Ö 
már komolyabb munkához látott. 
Egybegyűjtötte az illegális párt-
munkásokat, a szegedi szociálde-
mokrata baloldal kommunista r.c-
veltségű munkásait, fiatalságát 
Megalakult 25 éves rabság után 
az első legális pártszervezet és 
a vezetőség élén Révai József elv-
társat ismertük meg, mert ő volt 
a fiatalos külsejű értelmiségi, Sze-
ged város mostani arszággyülérn 
képviselője. De résztvett a párt-
munkában Gerő Ernő, Vas Zoltán 
és sokan mások a moszkvai emig-
ránsok közül. 

Itt Szegeden rakták le a párt-
életnek, a népi demokrácia alkot-
mányosságának alapjait. Itt mu-
tatkoztak meg először az új poli-
tikát megvalósító demokratikus 
formák, a megmozduló munkásság, 
parasztság hatalmas népgyűlései. 
Forradalmunk nagy indulása volt 
az. Felszállott a páva a szegedi 
városházára. A Csillagbörtönre 
— ahoj majd tízesztendeig Rákosi 
elvtárs szenvedett — vörös zász-
lót tűztek ki. S az ú j nép, a más-
faj ta raj, a modern magyar tör-
ténelem eleven kovásza megindí-
totta az erjedést. A gondolat im-
már szabadon szárnyalhatott, az 
ódon szellemi bagolyvárak lakói 
félelemmel huhogtak odvaikban. 
Petőfi lelke felébredt halottaiból 
s az első októberi munkásünnepen 

Önkritikusan a múltba és maga-
biztosan a jövőbe tekint évfordu-
lónk Ianus-arca. Keresi az eltűnt 
idő előremutató nyomait, megjelöli 
a haladás mérföldköveit az érté-
kelő emlékezet. Szegedi felsőokta-
tási intézményeink t á v o l a b b i 
múltjában vajmi kevés jövőbe-vilá-
gító fényforrásra akad. Az a tőkés-
földbirtokos rendszer hívta életre 
és formálta a maga arculatára 
őket, amely a Hortliy-banditák 
gyilkos ellenforradalmától fogant s 
melynek bölcsőjét is, koporsóját is 
egy-egy imperialista világháború 
túzfénye mellett tákolták. Pázmány 
Péter, Habsburg József nádor, Ti-
sza István leltek a magyarországi 
egyetemek névadó patrónusai s 
szellemük — a katolikus-protes-
táns klerikalizmus és turáni fasiz-
mus torz szülötte — sorvasztón ne-
hezedett az itt nevelt értelmiségre, 
melynek nagyrészét ingyen-leves-
sel, inség-munkával és a kenyérte-
Icnség kilátásával táplálták. Sokan 
beadták derekukat, nem egynek 
megroppantották hátgerincét. De 
még e sötét korszak sem tudta 
keresztülvinni, hogy az értelem 
teljesen megtagadja önmagát. Nem 
mindenki fordított hátat az em-
beri szabadság és haladás gondolati-
nak. Az ellenforradalmi kultúrpoliti-
ka kedvenc, Ferenc József »apostoli 
király és császár»-, majd Horthy 
•«őfőméltósága»- nevével felcégére-
zett egyetemén és polgári-iskolai 
tanárképző főiskoláján is akadtak 
— ha nem is nagy számban — 
olyan tanárok, akik szót mertek 
emelni, ellenvéleményt bátorkod-
tak nyilvánítani, akik legalább em-
beri méltóságukat és a szellemi 
függetlenség önmagukba-rejtett, 
titkos líástyáit igyekeztek megvé-
delmezni akkor, amikor a legki-
sebb pisszenést is azonnali retorzió 
követte. Az igazi kultúra kincsei-
nek e néhány bátor őrzője a tár-
sadalmi. természeti tudományok, a 
gyógyítás területén még arra is ta-
lált némi szerény lehetőséget, hegy 
ú j értékeket neveljen, istápoljon. 
Tisztelettel köszöntjük őket, akik 
emberek próbáltak maradni az em-
bertelenség közepette! És nem cse-
kély büszkeséggel gondolunk a ta-
nítványokra, József Attilára, Rad-
nóti Miklósra és társaikra: a leg-
nagyobbakat irigyen maga alá te-
mette ugyan a végsőket vonagló 
osztálytársadalom, mégis itt van-
nak és itt maradnak a többiekkel, 
akik egybeforrott régi és ú j értel-
miségként vigyáznak a jelenre és 
éoítik a jövőt, hogy soha vissza ne 
térhessen az 1944-ben eltakarított 
szörnyeteg. 

A felszabadulással lehullottak a 
magyar értelmiségről is a jól-rosz-
szul palástolt társadalmi szolgaság 
bilincsei, megnyílt az anyagi és 
szellemi felemelkedés útja. Ez az 
út nem volt sima, nem volt küzde-
lem-mentes. A koaliciós-időknek — 
az ideológiailag legfejlettebbeket ki-
véve — a többség számára sokáig 
áttekinthetetlen, ide-cda hullámzó 
küzdelmei, a régi, anarchikus tan-
tervek, az egyetemi autonómia gör-
csösen és politikai céltudatossággal 
védelmezett kulisszái hosszú időn 
át lehetővé tették, hogy a reveren-
da, a díszmagyar és a «mezei» 
studérozás -«szelleme»- némiképp de-
mokratizált álarcban, de lényegében 

Decenziium 
változatlanul tovább tenyésszen. 
Pártunk szakadatlan harca azon-
ban egyre szélesbedő rést ütött a 
régi uralkodóoszlályok kulturális 
monopóliumán és a munkás-pa-
ta-sz-ifjúság mind nagyobb tömegei 
végre elfoglalhatták méltó helyü-
ket felsőoktatási intézményeink-
ben. Az ifjúsági mozgalom politikai 
ütközeteiben és a tudás meghódí-
tásáért vívott csatákban felnöveke-
dett és megedződött az újarcú. szo-
cialista értelmiség első generációja, 
melynek legjobbjai ma már aspi-
ranturán, vagy az asszisztenciában 
dolgoznak, hogy további szívós 
munkával a tudományos kutatás és 
oktatás vezető káderei közé emel-
kedjenek. Egy percre sem vehetjük 
le róluk vigyázó szemünket és gon-
doskodásunkat: bennük és mostani 
hallgató-társaikban rejlik eddigi 
nevelőmunkánk kézzelfogható ered-
ménye. 

Professzoraink és előadóink tá-
borában is lezajlott as elengedhe-
tetlen eszmei-politikai küzdelem, 
az állásfoglalás, hovatartozás és 
feladatvállalás nagy kérdéseinek 
nem mindenki számára könnyű, 
lelkiismeret-szerinti eldöntése. És 
ha személy szerint mi, egyes kom-
munista tanárok, helyileg követ-
tünk is el hibákat türelmetlensé-
günkben, vagy merev magatartá-
sunkkal, döntően mégis pártunk és 
népi demokráciánk értelmiségi po-
litikájának alapvetően helyes or-
szágos irányvonala érvényesült jó 
szándékunkon és pártonkívüli ta-
náraink becsületes, a hibákat nyíl-
tan bíráló közeledésén, fejlődésén 
keresztül a régi és új, a pártonkí-
vüli és kommunista értelmiség tel-
jes egybeforrásáig az épülő szocia-
lizmus aktív munkálására, a marx-
izmus-leninizmus tudományának 

alkotó elsajátítására és alkalmazd 
sára. 

Ezzel a most záruló első évtized 
közepetáján egyetemeinken és fő-
iskolánkon is bekövetkezett a for-
dulat tanáraink és hallgatóink 
döntő többségének ideológiai arcu-
lata formálódásában. Felsőbb szer-
veilik meglátták és értékelték e 
fordulatot: ez jutott kifejezésre 
szegcdi felsőoktatási intézni« t ye-
ink bőkezű anyagi fejlesztésében, 
a létszámok és státushelyek állan-
dó növelésében, tudósaink és ok-
tatóink kitüntetéseiben, fokozódó 
elismerésében, dolgozóink és hall-
gatóink életszínvonalának emelke-
dő tendenciájában: mindezek nem 
egyszer meghaladták a teherbíró-
képességünknek megfelelő országos 
arányokat is. 

Dolgozó népünk áldozata, tudó-
saink alkotó- és oktató-munkája, 
növendékeink lelkiismeretes tanu-
lása nem volt hiábavaló. Szeged 
Dél-Magyarország hatalmas kultu-
rális gócpontjává, felsőoktatási in-
tézményeink óriási szellemi érték-
termelő-kombináttá fejlődtek, mely-
nek hatósugara messze túlnő szű-
kebb területén, hiszen az egész or-
szág számára formálunk jól kép-
zett, szocialista oktató-, gyógyító-
és tudományos-kádereket. Orvos-
és természettudományi kutatásaink 
eredményei nem egy-7cr túllépik 
határainkat Is. hirdetve egyete-
münk. országunk, a szocialista tá-
bor alkotóerejét, a marxista-leni-
nista tudomány korlátlan lehetősé-
geit. 

Amikor tízéves fejlődésünk ered-1 

menyeiről számút adunk hazánk-
nak, városunknak, nem kell szé-
gyenkeznünk. Ez korántsem jelemtf 
azonban azt. hogy máris maradék-
talanul kimerítettük az oktatóink 
és hallgatóink kollektívájában rejlő 
hatalmas lehetőségeket. Párt- és 
Cömegszervezeteink pol'.tikai mun-
kájában az utóbbi időben biio-
nyos hanyatlás észlelhető: hiányjik 
az öntevékenység, kezdeményező 
erő, szervezett felvilágosító le>.é-
kenység, holott elsősorban eazel 
vívhatják ki a tömegek megbecsü-
lését, ismertethetik cl vezető szere-
püket az állami vezetők, a dolgo-
zók, a hallgatók előtt. A mozgalmi 
mult eredményein való mercn-jés-
helyett a jelen semmivel sem ki-
sebb áldozatot igénylő nagy felada-
tainak harcos vállalására és meg-
oldására kell szerveznünk, összpon-
tosítanunk erőinket. Ideológiánk 
uralkodóvá lett, de ez még egyálta-
lán nem kizárólagosság: a felszín 
alatt szívósan tovább élnek a bur-
zsoá*, klerikális maradványok, a 
kétkedés és benső fenntartások, 
melyek nem egyszer napvilágra is 
törnek. A társadalmi tudományok 
alkotó művelése területén még fel 
kell zárkóznunk az élen haladók-
hoz. Természettudományi kutató-
munkánk egyre inkább az eímclet 
és gyakorlat egyesítése jegyé':-11 
folyik, de nem mindenütt sikerült 
leküzdenünk a gyakorlatot (terme-
lést) irányító szervekben elburján-
zott bürokratizmust, mely gátolja 
egy-egy nagyobb jelentőségű felfe-
dezés széleskörű alkalmazását. 

Le kell küzdenünk önmagunkban 
s utána környezetünkben az indo-
kolatlan pesszimizmust fateőoktatű-
sünk perspektíváit illetően Felső-
oktatásunk fejlődésének dialekti-
kája világos. A most lezárult évti-
zed mennyiségi fejlesztésének ered-
ményeképpen minőségileg átalakult 
á hallgatóság összetétele é« az okta-
tás világnézeti tartalmi». Biztosítot-
tuk a munkásság-parasztság gyer-
mekeinek és a marxizmus-leniniz-
mus tudományának hegemóniáját, 
ezzel megteremtettük a szocialista 
értelmiség nevelésének előfeltéte-
leit. Ugyanakkor a mennyiség és a 
minőségi színvonal közt ú j ellent-
mondás keletkezett egyrészt az 
utóbbi rovására, másrészt népgaz-
daságunk reális szükségleteihez vi-
szonyítva is. Nem kétséges, hogy 
ezen ellentmondás kikinyöböíóse 
során csakis a minőség és a szük-
ségletek reális szempontjai lehet-
nek elsődlegesek, iránytadók a 
mennyiséghez képest. Kétségtelen, 
hogy még sok erőfeszítésre lesz 
szükség, míg az adott tartalom cs 
mennyiség mellett kikísérletezzük 
a magasabb színvonalú minőségi 
munka végzésének gyakorlati mád-
szereit. De az sem kétséges, hogy 
ezen időszak alatt alpnvetően meg 
fognak változni munkánk társadal-
mi feltételei is: a szocialista terme-
lési viszonyok kizárólagossá válnak 
országunkban, ami maga után fog-
ja vonni azt a tudományosabban 
kiszámított előirányzatokon ala-
puló parancsoló Igényt, hojry az ú j 
minőség mellett ismét nacyobb 
mennyiségű, kiválóan képzett ér-
telmiségi kádert neveljünk a szo-
cialista hazának. (K. B.) 

már így szavalt egy munkáslány, 
aki ma irodalomtanár: 

„Ó szabadság, hadd nézzünk 
szemedbe, 

Oly sokáig vártunk rád epedve!" 
Bizony a szabad emberi gondo-

lat világosságára itt Szegeden is 
sokan várakoztak. A Horthy-reak-
ció a magyar kultúrfölény kira-
kat-városának propagandázta Sze-
gedet, de a valóságban az egyete-
men elnyomták a haladó eszméket, 
skolasztikus álproblémákon rágód-
tak, tenyésztették a szakbarbáro-
kat. Móra Ferenc szinte kilátásta-
lanul küzködött a Somogyi Könyv-
tár, a múzeum élén; Juhász Gyula 
a Tisza-parton búslakodott szegedi 
és magyar bajokon, míg szép hom-
loka végleg elborult; József Atti-
lát, a XX. század egyik legna-
gyobb munkásköltőjét eltanácsol-
ták az egyetemről; Radnóti, mint 
egyetemista, penészes hónaposszo-

bákban tengődött, maid sokatigérő 

tehetségét szétzúzták a szenvtelen 
tömeggyilkosok; s az árva nép, 
mint az őszi levél sodródott, babo-
nák, tévhitek korhadt avarába 
t ö r v e . . . 

De felszállott a páva: a ma-
gyar nép gyönyörű tehetsége, éb-
redő ereje! Tíz esztendő alatt ala-
posan megváltozott Szeged képe 
is. Űj gyárakat építettünk, szociá-
lis intézmények százait létesítet-
tük, s a város a szocialista kultúrá-
nak egyik fellegvára lett. A kitű-
nő színvonalú Nemzeti Színház 
műsorai, a több mint harminc 
Kossuth-díjas tudós, művész, 
pedagógus; a fellendülő tu-
dományos és művészeti élet 
bizonyítja ezt. Amikor a fel-
szabadulás napját ünnepeljük, em-
lékeznünk kell ezekre az eredmé-
nyekre is, a nehéz harcokra, ame-
lyek közt sikereinket megvívtuk. 
Egy erejében bízó, edzett s vidám 
Szeged van most P régi helyén, 
rnelv otthont, kultúrát., derűs éle-

tet biztosít lakóinak. „Ki a Tisza 
vizét issza, vágyik annak szíve 
vissza!" — mondta a régi szegedi 
közmondás. Fokozottabban érvé-
nyes ez a mai Szegedre. Aki egy-
szer városunk pezsgő szellemi, 
tudományos életében megmártotta 
eszét, szívét, nem szívesen távozik 
el innét. Mert itt lehet dolgozni 
minden területen! A munkásság, 
parasztság, értelmiség pártvezette 
egysége az a kalapács, mely egy-
re szebbé kovácsolja városunk éle-
tét. A népfront mindinkább hús-
vér valósággá válik s intézménye-
kig, a családi otthonokig elér, és 
nem lehet igaz magyar az, aki 
nem támogatja nagyszerű pro-
grammját. 

Amikor városunk népe, ifjúsá-
ga a felszabadulás napját ünnepli, 
feltétlenül tervezze el a jövendőt 
is, és ezen keresztül ünnepe! ie a 
szabad termelés, a m i w b belső 
ihletőjét, dicső fe]~"-'---m'p' : 
rel szerzett legszebb e.'Vn^káí, a 
teremtő béké.t isJ 
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„Tudományos életünkben az el-
múlt tíz esztendő legnagyobb 
eredménye az, hogy uralkodóvá 
lett a marxista szemlélet, és a 
tudomány egyesülve a szo 
clallzmussal, a nép kezébe 
került." 

(Nagy Imre) 

TÍZ ÉV! Tíz harcban, munkában 
gazdag év távlatából visszapillan-
tani az elmúlt esztendők sorára, 
nagy reménykedésekkel és várako-
zással fűtött hangulatot kelt az 
emberben. Ugy vagyunk ezzel va-
lahogy, mint ia gazda, amint meg-
áll termőföldje szélén s az őszi nap 
aranyló sugaraival hintett búza-
tábláját nézi, fe jebúbjára buktatott 
kalapja alól. 

Ki tufiná papirosra vetni a ter-
mészet felett uralkodó emberi mun-
ka csodálatos, végtelenül megnyug-
tató ünnepének meghitt hnngula-
tát? 

A föld dolgos embere csak egy-
maga munkájá t éli át. Mennyivel 
mélyebb, mennyivel hatalmasabb 
az az érzés, mely milliók szívében 
fakad, milli6k egycélú munkájának 
nyomán. Eredményeink láttán a 
dolgozók hatalmas erkölcsi és fizi-
kai erejének tudata csordultig tölti 
meg szívünket jogos büszkeséggel, 
s nem kerülhetjük el, hogy hacsak 
pgy pillanat századrésze alatt is vé-
«¡g ne éljük újból az elmúlt eszr 
tendő sorát. 

1944 október 11-én a felszabadító 
Szovjet Hadsereg győzelmének 
nyomán virradt fel a szegedi egye-
temek felett is egy új , emberibb 
kor hajnala. 

A magyar nép „nagyméltóságú" 
börtönöreit és gyilkosait, igazolá-
sukra szolgáló „ideológusait" s ál-
tudományukat szajkózó papjai,t a 
Nagy Október 27-ik éve sodorta el 
szocialista jövőnk útjából. 

Az egyetem ker t je azonban gyo-
mos maradt. Megfeszített munká-
val kellett ezt úgy megművelni 
néphez hű tudósainknak és a dol-
gozók tanulnivágyó fiainak, hogy 
iiz osztálynélküli társadalom felé 
vezető út tudományának, a marxi-
lenini elméletnek magvai haj tsa-
nak ki belőle. 

József Aítilj és Radnóti egyete-
mi évei alatt és előtte, az ínség-
konyhán nevelt egyetemi hallgatók 
sorsát ma a felszabadult dolgozók 
fiai már csak sötét, nyomasztó 
alomnak képzelhetik el. A Délma-
íiynrország 1929 február elsejei szá-
ma, mint orvoslási javaslatot je-
lenti be Szeged dolgozó népének, 
l'Ogy a „rendőrség öngyilkosságvé-
dő irodát akar létesíteni", mert az 
elmúlt „tíz nap alatt 16 öngyilkos-
ság" történt a városban. Ilyen jövő 
állt a munkásemberek előtt, s ilyen 
viszonyok a szegénysorsú egyetemi 
hallgatók körül. 

RÖVID történelmi idő, de hatal-
mas történelmi tettek után, ma 
egyetemi hallgatóink zöme nemcsak 
liogy tandíj nélkül tanul, hanem 
ösztöndíj, diákotthon, menza és 
rendkívüli segélyek mellett hall-
gatják az egyetemet. Az 1953-54-es 
tanévben csak az utóbbi több mint 
260.000 forintra rúgott. A ma egye-
temi hallgatói nem földbirtokosok, 
?yárigazgatók, szállodatulajdonosok 
fiacskái, mint 1928—29-ben 53 fel-
vett egyetemista közül 48, hanem 
50—'55 százalékban munkás- és pa-
lasztszülők gyermekei, szemben pl. 
1930—31-el, amikor a szegénypa-
rasztoknak csak minden^ 1320-ik 
gyermeke juthatott el az egyetemre 
< , az ország 1,300.000 ipari munká-
sának csak 51 fia. 

Inségkonyha és tífusszal fertőzött 
b ankok helyett, ahogyan erről a 
korabeli szegedi sajtó beszámol, ma 
7 diákotthon vár ja hallgatóinkat, 
mintegy 1500 ággyal. Igaz ugyan, 
hogy egy-két kollégiumuk volt a 
s *gedi hallgatóknak felszabadulá-
t unk előtt is, de ezek elsősorban a 
kiváltságosak részére. Mg s a jövő-
ben méginkább „kiváltságosak" 
csak azok az egyetemi hallgatók 
! znek, akik kitűnő és jeles ered-
r ,'nyeket állítanak dolgozó népünk 

csületes munkája mellé s ezt a 
1- ¡váltságot Rákosi-ösztöndíjjal és 

Iában magasabb ösztöndíjakkal 
vzük. 

Tíz év után 
Sztálin elvtárs azt mondja, hogy 

a szocialista társadalmat építeni aka-
ró fiataloknak be kell venni egy 
várat,' s ez a vár a tudomány vára. 
A felszabadulás előtt a szegedi 
egyetem színvonala, néhány tanszék 
kivételével messze elmaradt más 
egyetemeink színvonala mögött. Ma 
13 Kossuth-díjas professzor vezeté-
sével folyik az oktatás Szegeden s 
ezek közt olyan európai sőt világ-
hírű kutatók is vannak, mint Fo-
dor Gábor kétszeres Kossuth-dijas, 
Kalmár László és Koch Sándor 
Kossuth-díjas professzorok. Nem 
ritka a szegedi nevelőgárda közt 
azoknak a docenseknek, adjunktu-
soknak, tanársegédeknek, tudomá-
nyos és hivatali munkaerőknek a 
száma, kiknek mellén vörös csillag 
díszítette, Munka Érdemrendet 
Népköztársasági Érdemérmet vagy 
a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója 
jelvényét láthatjuk. 

Természetesen az oktatók, neve-
lők és hallgatók számának növeke-
désével, a munka színvonalának 
emelkedésével az egyetem szerve-
zete is olyan fejlődést hagyott ma-
ga mögött 10 esztendő alatt, ami-
lyenre csak egy szocialista társa-
dalom felé haladó ország képes. 

AZ ORVOSEGYETEM tanszékei-
nek száma 17-ről 25-re emelkedett. 
Ezek közt van a II. számú Belkli-
nika, a II. számú Sebészeti Klini-
ka, az Orvosi Vegytan, a Gyógy-
szerismeret, az Orvosi Biológia, a 
Tájanatómia. U j intézetek a Tudo-
mányegyetemen az Alkalmazott-
Kémiai, az Általános Fizika-Ké-
miai, a Növényélettani, az Éghaj-
lattani Intézet és a Kolloidika. 

Felszabadult 10 évünk első felé-
ben alakult meg két olyan inté-
zetünk, melyek a marxi-lenini ide-
ológiát és a szovjet élet, a szovjet 
tudomány megismerésének kulcsát, 
az orosz nyelvet adják jövendő ér-
telmiségünk kezébe, s ez a két in-
tézet, ~a Marxizmus-Leninizmus 
Tanszéke és az Orosz Intézet. 

A felszabaduláskor meglévő és 
nagymértékben kirabolt, elhanya-
golt intézetek egész sorát bővítet-
tük ki. Felépült a Béke-Épület, 10 
millió forintos költséggel, s több 
egyetemi intézetünknek adott kor-
szerű otthont. Többek között itt ta-
láljuk az ország második legmoder-
nebb Üvegtechnikai Műhelyét, 
Schlott elvtárs vezetésével, aki a 
Horthy-idők egyetemén ' egy 15 
négyzetméteres kis, elhanyagolt 
műhelyben dolgozott le másfél év-
tizedet. 

A Beloiannisz-térl, ú j szárnyépü-
letben három intézet működik ma. 
A Gyermekklinika bombasújtotta 
romjai helyett ma, több, mint 7 
milliós beruházás nyomán, két két-
emeletes épületben 168 ágy vár ja 
a beteg csecsemőket, gondos ápo-
lással. 

Sorolhatnánk a Fogászati Klini-
ka, a Központi Kísérleti Állatte-
nyésztő, a Tájanatómiai Intézet, a 
Fonyódi Üdülő, a Diákotthonok fel-
építésének, kibővítésének tényét, a 
hatalmas fejlődésre visszatekintő 
vagy egészen ú j létesítményeinket, 
mint pl. a II. számú Földrajzi In-
tézetet, a Lélektani Tanszékkel bő-
vített Neveléstudományi Intézetet, 
az ú j üvegházat, a Füvészkertet, a 
Bolyai Intézet átalakítását, az is-
mét működő Allatrendsztertani In-
tézetet; de bizony nehéz lenne csak 
nopírra vetni is valamennyit, nem 
is beszélve a műszerek, tudomá-
nyos kutatóeszközök garmadáról. 
Csupán a klinikai ágvak száma 
lf)38-hoz viszonyítva a háromszoro-
sára emelkedett. 

SOK HARC és nehézség után is, 
kimondhatatlan boldogság végig te-
kinteni tizedik évfordulónk idején 
a szegedi egyetemeken. Ott, ahol a 
mult nem dicsekedhetett különö-
sebb hírnévvel, ma már több inté-
zet van, melyek kutatómunkáink-

kal világhírt szereztek a magyar 
tudomány nevének. Fodor Gábor 
professzor intézetében történt tér-
kémiai kutatások eredményeire, 
ma már szovjet, angol, francia, 
amerikai egyetemi tankönyvek hi-
vatkoznak, de Európa-hírűek Kiss 
Árpád Munka Érdeméremmel ki-
tüntetett egyetemi rektorunk korro-
zió elleni védekezéssel kapcsolatos 
kutatásai is. A Növényélettani In-
tézetben Szalai László docens ve-
zetésével már elérték a másodve-
tésű burgonya eredményes ter-
mesztését ugyanazon évben. Vá-
mos Rezső adjunktus népgazdasá-
gi szempontbó hatalmas jelentőségű 
felfedezéssel öregbítette a szegedi 
tudományos munka hírnevét, felis-

szabadult életünk 10-ik esztendejé-
re megteremtettük a lehetőségét 
annak, hogy a világ élenjáró tudo-
mányát, minden tudományok irány-
tűjét, munkásosztályunk és dolgo-
zó parasztságunk tehetséges fiatal-
jai nemcsak a magyar nyelv tol-
mácsolásán keresztül, hanem ere-
detiben is kézbe vehessék. 

A hallgatók marxizmus szellemé-
ben folyó nevelése tekintetében 
fontos szerepet tölt be a Történeti 
és a Magyar Intézet. Mindkét inté-
zetben nagy gondot fordítanak ha-
ladó történelmi hagyományaink 
tudományos megismertetésére. Az 

.itt tanult dzaktárgyak alátámaszt-
ják és segítenek megérteni a mar-
xizmus-leninizmus világnézetét, s a 

A Szerves-Kémiai Intézet laboratóriumában 

A Fogászati Klinika rendelője 

merve a rizs barnulásos megbete-
gedésének okát. 

Ezek a tudományos eredmények 
és még ezeken kívül sok-sok ma-
gasszínvonalú dolgozat, méltókép-
pen dokumentálják azt, hogy fel-
szabadult hazában, felszabadult nép 
fiai hajolnak modern intézeteink 
műszerei, kísérleti eszközei fölé s 
búsásan visszafizetik az eredmények 
a beruházott milliókat. 

Az oktató- és kutatómunka mel-
lett a tudományos utánpótlás kép-
zése is olyan ügye a szegedi egye-
temeknek, mely az elmúlt 10 év 
jó munkájá t bizonyítja. Majd vala-
mennyi intézetünkben, szorgalmas, 
éjt-nappallá tevő munkával készí-
tik tudományos disszertációjukat 
aspiránsaink, a jövő kandidátusai. 
A tanárok, docensek, adjunktusok 
egész sora szerezte meg eddig, rén-
des napi nevelőmunkájukon felüli 
többletmunkával, az akadémikust, 
tudományok doktora vagy a kandi-
dátusi tudományos fokozatot. 

A ZAVARTALAN oktató- és ku-
tatómunkához dolgozó népünk ál-
lama nem feledkezett meg könyv-
táraink fejlesztéséről sem. Az 
Egyetemi Könyvtár könyvállomá-
nya az elmúlt 10 év alatt 70.000 kö-
tettel szaporodott. A könyvtár szer-
vezeti életében is lényeges válto-
zások történtek, önál ló költségve-
tése van, mely az 1948 évi 300.000 
forintról 1 millió forintra ugrott az 
idén. Korszerű nagyolvasó és fo-
lyóiratolvasótermet létesítettek. Ma 
már 230.000 kötet, feldolgozott ál-
lapotban várj-, a tudományos ku-
tatókat és hallgatókat. 

Az Egyetemi Könyvtáron kívül 
minden intézetben találunk igen 
nagy kötetszámú, modern, feldol-
gozott könyvtárat. 

Felmérhetetlen jelentőségű a sze-
gedi egyetemeken a Marxizmus-
Leninizmus Tanszék megszületése 
és fejlődése. 1951—52. tanévben a 
budapesti Központi Marxizmus 
Tanszék egy csoportja kezdte meg 
a munkát a szegedi egyetemeken. 
A 3 előadóból álló csoport 1952— 
53-ban már 7 taggal működött. A 
szemináriumokat még ebben az 
időben, túlnyomói-észben a hallga-
tók legjobbjai vezették. Ma önálló 
tanszéke van a szögedí egyetemek-
nek 31 előadóval, s a szemináriu-
mok 80 százalékát tanársegédek ve-
zetik. Három Tanszéki Csoportul; 
külön foglalkozik a Természettudo 
mányi Kar, az Orvosegyetem és <: 
F edagógiai Főiskola hallgatóinal: 
sajátos problémáival. Az idén már 
folyik az oktató munka mellett r 
tudományos kutatómunka is. Egv-
re szaporodik azoknak az oktatók-
nak a száma, akik egy-egy téma-
kört önállóan is elő tudnak adni. 

SOKBAN hasonló az Orosz Inté-
~ct fejlődése is. 1948-ban alakult 0 j 
tanteremmel és 3 tanszéki előadó-: 
val, akiknek azonban kellő szak- j 
mai képesítésük még nem volt. M~ j 
'-'ár csak orosz nyelven adnak elő 
rbben az intézetben, ahol szovjet 
<"~ztöndíjasok mellett szovjet pro-
fesszorok is tanítanak. 

Büszkén elmondhatjuk, hogy fel-

konkrét történelmi folyamaton ke-
resztül, a korszerű tudomány szín-
vonalán bizonyítják a munkásosz-
tály ideológiájának igazságát. 

Eljutottunk oda is. hogy az idén 
az Idegennyelvü Lektorátusok szé-
les hálózatán keresztül a modern 
nyelvek elsajátilására is teljes le-
hetőség nyílott hallgatóink előtt. 
A kommunizmus építéséhez sokol-
dalúan képzett, marxista elmélettel 
felfegyverzett emberekre van szük-
ség. Az Idegennyelvű Lektorátus 
a francia, a németi, az nngol és a 
latin nyelvek tanításával járul о 
cél megvalósításához. 

Az orogz nyelv tanítását, külső 
lektorokkal. 1949-ben kezdték meg 
a szegedi egyetemeken. Az Egyete-
mi Orosz Lektorátus 1952-ben szer-
veződött. Az idén született meg ar. 
Idegtsrvyelvü Lektorátus, mely 5 
kari lektorátust ölei fel. Az elő-
adók létszáma már megközelíti a 
húszat. Az oktatás célja a tudo-
mányos kutatáshoz szükséges önál-
ló fordítói készség elsajátítása. 
Egyetemi hallgatóink a tanév, kez-
detén hatalma,s lelkesedéssel kap-
csolódtak be e nyelvek tanulásába. 

HA FELIDÉZZÜK más egyetemi 
intézet fejlődésiét, nemkevésbé ha-
tiAmas előrehaladást látunk, mint 
az előzőknél. Az Orvosegyetemhez 
tartozó Nődklinlkát, a háborús sé-
rülések után, 1947—48-ban állítot-
ták munkába. Még ebben az évben 
sa já t rendezésű tudományos kon-
gresszust hívtak össze. A kutató-
munka olyan aktivitással halad 
asv>ta is, hogy a vándorgyűlések 
előadóiunk 50 százalékát nz intézet 
adja. Felbecsülhetetlen értékű mun-
kát) végeznek a rákszűrés terüle-
tén. Eddig 20.000 dolgozó nő citoló-
giai vizsgálatát hajtották végre. 
Államunk modcrn és hatalmas 
rön'tgenkélsüülékkel ajándékozta 
meg az intézetet további eredmé-
nyes munkájuk biztosításához. 

A Gyógyszertani Intézet, a há-
ború alatt 60 százalékos kárt szen-
vedett. Hatalmas anyagi áldozattal 
Ит.-1»та intézménnyé lett. Jancsó 

Miklós, Kossuth-díjas akadémikus, 
az intézet vezetője a Horthy-kor-
szak oktatáspolitikájával szemben 
nagy súlyt fektet a gyakorlati ok-
tatásra is. A tudományos kutató-
munka terén, az Intézet 10 év el-
múltával, G0 tudományos dolgozat-
tal büszkélkedik. 

A PEDAGÓGIAI Főiskola is .je-
lentős szervezeti változáson ment 
keresztül az elmúlt évtized alatt. 
A színvonalas általánoslskolai ne-
velés biztosítására bevezették a 
metodikai képzést. Tizenöt tanszé-
kük melleit két gyakorlóiskola is 
rendelkezésükre áll már ma, a jó 
pedagóyusnevelés céljára. Az 1953-
ban bővített főiskolán, uz oktató-
munka mellett a legkülönbözőbb 
kutatások folynok. Így pl. a Ké-
miai Tanszék gyapottermeszléssM 
kapcsolatos talaji kutatómunkát 
végez, A Zenei Tanszék vex-itöje, 
Szeghy Endre, a „Csodafurulya" 
szerzője sokrétű népdalkutató mun-
kát végez. Megyeri János, főisko-
kai tanár. az Állattani Intézet ve-
zetője akadémiai témán dolgozik, 
mely az alföldi szikes tavak hasz-
nosításával kapcsolatos. Az intézet 
célja a magyar fauna felkutatása 
is. Pálfi Oyörgy tanársegéd didak-
tikailag kiválónn sikerült akváriu« 
maival és Nagy István hivatalse-
géd, az Oktatás Kiváló Dolgozója 
mílvószl madártöméssel járulnak 
hozzá az oktatás sikerességében. 

Az Állam és Jogtudományi Kar 
túdományos 1 dolgozói szo&alista 
jogrendszerünk kialakításán mun-
kálkodnak. A? intézet életében még 
11150-ben megszüntették a mezei-
.¡ogásziságot, é s szigorú tanulimán.yl 
fegyelmet teremtettek meg. 

DE HISZEN a végtelenségig so-
rolhatnánk a szegedi egyetemek 1(1 
évének eredményeit. A Pedagógiai 
Intézet érdekes, a pavlovi, a ma-
terialista lélektan útjain haladó 

' kísérletei ma már hatalmas fegyver 
a babona és a tévtanok elleni 
hámban. A Mikrobiologiai Intézet-
ben, Ivanovics György Kossuth* 
díjas professzor vezetésével a víru-
sos megbetegedések, na influenza, 
a gyermekparaliziis a tuberkulózis 
ellen folyik a harc. 

Természetesen nem volna hű a 
számvetésünk a valósághoz, ha 
nejn emlékeznénk ar ra is, hogy 
hatalmas eredményeinket küzdel-
mes úton és időleges áldozatokkal 
értük el. Arról, sem hallgathatunk, 
holry kisebb visszaesések néha-néha 
lefékezték haladásunk ütemét. A 
tanulságos előreszaladás, a közel« 
múltban néhány olyan rendszábnlyf-
tett szüksgessé. amelyek elkerülhe-, 
tetlenek voltak elért eredményeink 
megszilárdításához. Do helyzetünk 
lényegét nem az elkövetett, hibáink, 
kisebb-nagyobb botlásaink jelentik. 
Ellenkezőleg! Hatalmas előretörés« 
sek és állandó emelkedések jellem« 
zik a megtett utat, ÓH hibáinkon 
okulva, fejlődésünk a jövőben sok-
kal magabiztosabbá válik. 

Tízévi összes beruházásunk a 
szegedi egyetemeken sokmillió fo-
rint jába került államunknak. De 
ma ezek a milliók egész népünk 
gazdasági és szellemi gyarapodását 
eredményezik. Ma már ezeken a 
milliókon a dolgozók fiaiból ú j em-
bertípus nevelődik. Az az embertí-
pus, aki felszabadulásának 10-ik év-
fordulóján büszkén tekint végig al^ 
kotó munkáján s a marxizmus-
leninizmus klasszikusának tanítá-
sán nevelődve, a jövőben sem fog 
megállani n szocialista társadalom 
felé .vezető úton. 

Ez az embertípus szívéből jövő 
hálaéfrzettel adózik a szovjet emn 
bernek, a kommunizmus eszméjé-
nek. Ezek segítségével egyre na-
gyobb eredményekre tekinthet visz-
sza s egyre nagyobb követelménye-
ket támaszt magával szemben és 
céljait, egész népünk segítségével 
el fogja érni. 

Korányi Györ<rv 

Kísérletek a Lélektani Intézetben 
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— Mtih, endékéie — 

0 
„Az éjjel hazafelé mentem," — 
fölöttem álmos csillagok 
pillogtak, míg a csönd szívemben 
halk dalokból tüzet rakott. 

Ügy megfeszült a lélek húr ja 
megmérvén múltat és jelent, 
de kezdeném a harcot újra 
künt és magammal — idebent. 

Nem álltam kívül cifra szűrben, 
a tömegek közt elvegyültem, 
mint óceánban csöppnyi ér, 

Magában hord ez óceánom, 
s azt végzem fönt a bősz hullámon, 
amit a közösség kimér. 

ahogy az idő érik egyre, 
munkára, harcra, szerelemre, 
ahogy felnő a többi nép 

s elűzi múltja holló-árnyát, 
s a gyűlölet, — mely szemvilágát 
lefogta —, mint a mécs, kiég. 

e 
Kopik a test is, mint a szerszám 
s a vén kezek még sürgenek, 
matatnak kertben és pelenkán 
s rá juk nevet négy-öt gyerek. 

Intő kezek —>a kék erekre 
majdnem századnyi év tapad — 
netán, ha bárki elfeledne 
keserves szolga-sorsokat,, , 

Intő kezek, hogy más legyen, »— 
de majd magunk, nem bízzuk másra 
kutyánk se, nemhogy dolgaink. 

A munkásosztály rég kiállta 
eszével, szívvel győztesen 
a tűzpróbákat sorra mind. 

Ütötték, verték, nem volt senki, 
arcán olajfolt s forradás . . . 
Egy országot így ölbevenni 
nem tudott volna senki más. 

Pipázó gyárnál több a gondja: 
törvényt ír, alkot és tanul 
s a mából át a századokra 
feszül a lelke, mint a húr. 

öntők, kovácsok, lakatosok 
kezében nőtt és pirosodott 
kisded jövőnk, a serdülő. 

Csengjél csak vígan, jó üllő, 
dicsérve őket, akik hordják 
vállukon sorsod, Magyarország. 

E 

% W: 

1 É É I I l l i \ 
« 1 1 1 ' i MMMmmm 1 

KIRÁLY JÓZSEF 

elvtársat, a Neveléstudományi-Lé-
lektani Intéaet adjunktusát a mi-

nisztérium „Az oktatásügy k ivá l j 
dolgozója" címmel tüntette ki. 

Király József egyetemi oktató-« 
munkájában nagy érdeklődést ket-4 
tett a materialista pszichológia kér-« 
dései iránt. A Neveléstudományi 
Tanszék keretében lélektani inté-i 
zetet szervezett, ahol a pavlcOt t*-» 
nc.k szellemében jelentős kísérle-» 
teket és megfigyeléseket végzed 
munkatársaival és az intézet m u n . 
kájába bevont hallgatókkal. A ma-i 
terialista pszichológiai terén orszá* 
gos viszonylatban is igen jelentő* 
kezdeményezéseket tett. A Pedagó» 
giai Tanszék munkájához és a p^J 
dagógiai oktatáshoz segítséget nyuj-4 
tott a pavlovi funkcionális szem-t 
'életmód pedagógiai és nevelési?-» 
l'.'ktanl felhasználása terén. 

Egyetemi oktatómunkája mellett, 
.TI int a Csongrádmegyei Tanács Nep-i 
művelési Állandó Bizottságának el-« 
nöke, a megye és a város területén 
népművelési téren is igen eredm*-« 
nyesen dolgozott, 

E 
A íöl-fölosztott földanyánkat 
megöleli, ki annyiszor 
húzta egy csücskét, ahol szánthat, 
amíg fu t j a inaiból, 

Nehéz külön a holdak súlya, 
vesződés — régen dobra v i t t . i f 
A volt cselédhad okosulva 
egymásba szántja holdjait, 

ökrét, lovát még szemmel tart ja 
s az abrakot is csurig rakja, 
ha sajátjait eteti, 

Enyém? Tied? •— A kapzsi vágyból 
vetkőzik, mint a rossz gúnyából, 
s emberibb magát megleli. 

Tanút idézve dolgainkhoz: 
az idő minket igazol, 
ahogy a fecske tavasz-hírt hoz 
8 kihajt a búza föld alól. 

Ezer gyökérrel — mint a tölgyek 
kötünk az élet oldalán, 
s hajtásaink még följebb nőnek 
emlődön édes, szép hazám. 

S alulról jönnek még a mélyből, 
a csillagszívű nép öléből 
szomjan, keresve bő kutat, 

hogy hűs vizekben ősz-fehéren, 
a szabad élet tengerében 
megmossák ráncos arcukat. 

m 

E 
Hírünk, nevünk mocsokba, sárba 
hányszor taposta úri láb? 
Honi szerelmünk lángolása 
ú j arccal néz rád, nagyvilág. 

A tengerentúl kit se csábít, 
van itt mit tenni annyi még. 
A legkisebbik csorbulásig 
munkálhat a testvériség, 

Fészekrakó-tavaszra várva 
a harmatos éj megitat. 
Édes Hazám, földem, te drága, 
öleld magadhoz csöpp fiad. 

» 

Adj még erőt a küzdelemre 
s látóbb szemet, hogy énekem 
nevetve, sírva és perelve 
teérted élő szó legyen. 

Itt minden dolgunk minket hirdet. 
Senki nem áshat földbe minket, 
amíg magyar szív. ég belül. 

Mindig magasra tartsd a lángot, 
mely igazolja magyarságod 
népedért küzdve emberül. 

Lődl Ferenc 

Uj feladatok a Tanácstörvény elfogadása níán 
Az elmúlt hónap második felé-

ben elfogadta országgyűlésünk a 
„Tanácsokról" szóló törvényt Az 
új tanácstörvény megalkotta annak 
a tanácsi szervezetnek a körvona-
lalt, amely a régi tanácsoknál s 
azok végrehajtó szerveméi sokkal 
tökéletesebben, szélesebb demokra-
tizmuson nyugodva láthatja majd 
el a feladatait. 

E tanácstörvény azokra az el-
vekre épül, amelyeket a MDP 
III. Kongresszusa az állami 
munka megjavításának feltéte-

leiként megjelölt. 
A törvény alapján az államhata-
lom helyi szerveinek olyan rend-
szere épülhet fel, amely soltkai 
eredményesebben szolgálhatja a 
községeink, városaink s egyéb he-
lyi területi szerveink működése te-
rületén lakó dolgozók gazdasági 
fejlődését, kulturális és egyéb szaki 
ségleteinek kielégítését. Az ú j tör-
vény nem csupán a helyi szervek 
szervezeti felépítését, a felsőbb 
szervekhez való viszonyát helyezi 
új alapokra és nemcsak abban ma-
gasabbrendű, hogy pontosan kör-
vonlazza a helyi hatalmi, igazga-
gatási szervek teendőit, hanem szé-
lé« lehetőségeket biztosít arra is, 
hogy a dolgozó nép választott kép-
viselői útján az eddiginél nagyobb 
mértékben bekapcsolódjék a hata-
lom tényleges gyakorlásába. Az ú j 
tanácstörvénv elfogadása után nyu-
godtan mondhatjuk, hogy 

országgyűlésünk olyan terveze-
tet emelt törvényerőre, amely 
az állrml munka megjavításá-
nak szervezeti feltételeit bizto-

sítja. 

A tanácstörvényben lefektetett 
szervezet azonban önmagában csu-

pán forma, amely csak akkor fog 
jól működni, ha olyan személyek 
fognak benne dolgozni, akik leg-
inkább hivatottak a népakarat ki-
nyilvánítására. Az új, produktívabb 
tnnácsapparátus megalkotásának si-
kere tehát most elsősorban azon 
áll vagy bukik, hogy 

hogyan tudják dolgozóink ma-
guk közül kiválasztani azokat, 
ak'k a legméltóbban képvisel-
hetik őket a helyi szervekben. 
A tanácstagok megválasztásának 

ügye tehát állami és társadalmi 
életünk fejlődésének éppen olyan 
feltétele, mint magának a formá-
nak, az ú j tanácsi szervezet tör-
vényi megalkotásának feladata. 

A tanácstörvényervezet vitájában 
a dolgozók tömegesen résztvettek; 
ezer és ezer kisgyűlésen, értekez-
leten tárgyalták meg a tervezet 
rendelkezéseit, észrevételeket tettek 
s nem utolsó sorban javaslatokat 
terjesztettek elő. 

A tanácstörvény elfogadását 
megelőző vita társadalmunkban 
olyan széles mozgalmat keltett, 
amilyenre szocialista állami in-
tézményeink fejlesztése során — 
Alkotmányunk megvitatását ki-

véve — nem volt példa. 
Tévedég volna azonban az, ha a 
tanácstörvény megvitatásában való 
népi közreműködést méltányolva 
az t hinnénk, hogy dolgozóink már 
régen megtettük mindazt, amivel 
aa új , jobb helyi apparátus megte-
remtéséhez hozzájárulhatnak. A 
tanácstörvény rendelkezéseinek az 
életbe való átültetése ezután tör-
ténik meg. Ebben államunk épp-
úgv a tömegek aktivitására, közre-
működésére számít, mint magának 

Olvasóink í r ják : 

„ M i t é r i - a z e l v t á r s e h h e z ? ' 

a törvénytervezetnek a kidolgozá-
sánál. A tanácsok tagjainak meg-
választása ú j tanácstörvényünk 
megvalósításának olyan döntő föl-
tétele. amelynek sikeres végrehaj-
tásától függ a tanácstörvény egyéb 
rendelkezésednek érvényesülése, s 
általában az egtisz helyi apparátus 
eredményes működése. 

Az állami képviseleti szervek né-
pi küldötteinek megválasztása más 
alkalmakkor is társadalmi életünk-
nek jelentős oscményo volt. Vilá-
gosan kell látnunk, hogy 

ma a tanácsválasztásoknak még 
döntőbb szerepe lesz, mint ed-
dig volt, mert a Pártkongresz-
szus határozatainak szellemé-
ben a néphatalom alapjait 
szélesebbre kell kiterjesztenünk 

s olyan törvény rendelkezéseit kell 
tartalommal kitöltenünk, amely 
iránli a dolgozók rég nem látott 
érdeklődést, tanúsítottak. 

Egyetemünk dolgozói és hallgatói 
is részt vettek annak idején a tör-
vénytervezet megvitatásában s ja-
vaslatokat juttattak el az illetékes 
szervek elé. Egyetemi társadal-
munk tagjai bizonyára tisztában 
vannak azzal is, hogy most az ál-
lamépítés területén azzal járulhat-
nak hozziá a jobb helyi apparátus 
megteremtéséhez, ha minél többen 
ós ön tudatosabban foglalnak állást 
a tanácstagok jelölésénlfi s elkül-
dik a maguk soraiból ig azokat, 
akiket eddigi munkájuk alapján 
úgy ismertek; meg, hogy a dolgozó 
nép ügyének gondos gazdáivá vál-
nak. 

Szentpéteri István 
ecyetemi tanársegéd 

1954. X. 4-én a Felszabadulás u. 
9. szám alatti diákotthonban járt 
Faszt elvtárs — akit, azelőtt nem 
volt módomban megismerni, bár 
most se lett volna szerencsém — 
egy fiatal asszonnyal együtt, ki 
mint később kiderült, az általuk 
vizsgált helységek boldog lakója 
lesz. Paszt elvtárs szorgalmasan 
írta, amit a hölgy diktált neki: 

ide kérem a gázt, ide az a j -
tót, ide egy ú j lámpaernyőt . . . " 
stb. Követtem őket, miután megkér-
deztem, hogy ki az illető férfi, 
eközben hallottam a fent idézette-
ket. 

Soha el nem muló alkalom, hogy 
végre a G. H. illetékes dolgozójá-
val beszélhetek az itt lévő bajok-
ról, de nem hiába, hogy még nem 
voltam szemtől-szembe egy eleven 
műszaki vezetővel, a sokat' ígérő 
találkozás kiábrándított, elkeserí-
tett. Annyi a panaszunk, az itt la-
kóknak, hogy sok. Eddig hiába je-
lentettem a diákotthon igazgató-
nak, nem történt semmi — most 
már világos, hogy miért. Paszt elv-
társ azt gondolja, hogy ő a töké-
letes műszaki vezető, pedig az itt 
tapasztaltak alapján erre saját ma-
ga cáfol rá. 

Az említett napon ez történt: 
Megkértem, jöjjön velem az eme-
letre, hogy egy-két szarvas hibát 
megmutassak. A „nagy emberek" 
másokat felmérő mosolyával „ke-
zelt" és kijelentette: ...„fölösleges 
felmenni, hiszen úgy ismerem az 
épületet, mint e tenyerem, étj csi-
náltattam". Ez utóbbit úgy ejtette 
ki. mintha Amerikát fedezte volna 
fel. 

— Elég rosszul — vágtam rá 
rögtön, mire ő kissé haragosan vé-
gigmért. s mint aki mást akarna 
mondani, hangot változtatott — hi-
szen ez csak diák, nem kell komo-
lyan venni — gondolta és így szólt 
kissé csattanó hangon: 

— Mit ért az elvtárs ehhez! 
— Hát érteni nem sokat értek, 

ds azt látom, hogy mi a rossz. 
— Na halljuk — és felvonta 

szemöldökét, szemét rámszegezve, 
mint aki előre csodálkozik azon, 
amit hallani fog. 

Elkezdtem az elsőt és ő konettol-
jes mosollyal kérdezte: „van még 
valami!". Alig jutottam azonban a 
harmadikhoz, órájára néze'.t s ki-
jelentette, sürgősen a pártbizottság-
ra kell mennie. Mivel szóban nem 
tudtam ezúton szeretném közölni 
azt, amit épp úgy fel lehetett vol-
na írni, mint azót a hölgyét, aki 
követelhet, m e r j neki udvarolni 
kell, hogy a lakáscserét lebonyo-
líthassák, do a hallgatók kérése 
nem fontos, mert nálunk fordított 
a viszony: mi szorulunk a G. H - r a 
ós nem a G. H. miránk. 

Az épületbe június végén köl-
töztünk be: kivétel nélkül minden 
vizasap ros.se volt; ezen úgy segí-
tettek, hogy egy mosdót leszereltek, 
ill. üzemen kívül helyeztek, a töb-
bit úgy, ahogy megcsinálták. . A 
földszinti lakó., a megmondhatója, 
milyen kellemes volt a fejáre csö-
pögő víz, ha mi emeletiek a fiirdő-

Bmáleti színvonalunk emeléj« 
segíti elő a* 

WG-
'ADATSZOLGÁLTATÁS 

szobát használtuk. A hibát keresva 
két ember egész nap dolgozott: feU 
bontották a betonpadlót, a főcsap 
pot viszont, ahol a hiba volt. úgy 
hagyták. A földszinten a váz máfl 
njem, vagy ritkán csöpög, mert a' 
falrepedést lebetonozták, de a füw 
dőszobában a főcsapon állandóan 
folyik a víz, ha használjuk. — A! 
munkát senki nem ellenőrizte, pe-i 
dig Paszt elvtárs naponta jár az 
épületbe", hisz a gyerek sport-kocsi" 
jiát is ott tar t ja . 

Kevés olyan ablak van, amelyik 
teljesen jó, vagy tolózárja nincs, 
vagy ami a tolózár vasát fixálja, 
hiányizik, vagy nem a helyénvnló 
ae ablak. A cserépkályhák szemre 
sziépek. de mindegyik teteje füstöl, 
olyan rosszul és vékonyan van be-
tapasztva. Van amelyiknek tenyér-
nyi lyuk van a csöve mellet t A' 
kályhákra vonatkozóan Paszt elv-
társ mogjeigyezte, hogy majd kl 
leszünk oktatva a fűtés módszerére, 
mert nem értünk hoemá. Lehet. 
Szeretném azonban megjegyezni, 
hogy minket eem a gólya költött 
és főlo<r nem hozott Afrikából, 
hogy soha nem láttunk hason'ó 
tüzelő berendezést. 

Az ajtók közül fent nőhányon 
ujjnyi hézag van, kettő zárja tel-
jesen rossz. Az erkélyes ezobábau 
ninos belső ablak az erkélyre nyíló 
ajtó fölött. Egymás mellett 1®t5 
szobákban ablak van a közfalwi, 
canl roppant zavarja a szomszéd 
lakókat. Ez különösen rám vonct-i 
kőzik, mert ha a fiúk itthon van-
nak alig tudok tanulni, minden szó 
áthallatszik, azt ón nem kívánhat 
tom, hogy némák legyenek, ha étt 
könyvet veszek a kezembe. 

Most szeretném megkérdez* 
ni: miért van egy műszatól vezető, 
ha nam azért, hogy egy ^Ivégzttt 
munkát, melyre oly sok tízezer te-
rintot költöttek, ellenőrizzen és ha 
nem jó. ne vegye át. (Da ha már 
átvette, ami oly rég volt, hogy új-" 
ra lehetett volna építeni az egészet, 
miért nem hozatta helyréi) Ez eset-! 
ben — sajnos — hiába dicséri Taszí 
elvtárs, hogy kiválóan csináltatta 
meg az épületet, nem így van, 
hiába olyan szépek a szobák, fe-
lületi« ezetnlélertftel a jóságukat 
nem lehef eldönteni. 

A fent felsorolt hibák fenálla-i 
nak éa többszöri kérésünkre sem 
orvosolták eddig. 

Szeged, 1954. okt. 7. 
Bokondi Béla 

II. évi. orvostanhallgató, száltól 
megbízott 

Hagy Endre oh. 
diákotthon lakó 
Györké István 

IV. oh. 
Hőn is Jánosit«} 

I I I . oh. 

A szerkesztőség megjegyzése: 
A Szerkesztőség kéri cz illetékes 

műszaki wzetők válaszát a fent 
közölt problémákra, valamint ol-
vasóinkhoz is azzal a kéréssel for-
dulunk. hogy a levéllel kapcsolatos 
és a vita során kialakuló vélemé-
nyüket közö'.jék a szerkesztőséggel. 

Kerényi György: Ács Laci vá-
laszúton c. novellájának folytatá-
sát következő számunkban közöl-
jük, 
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Békekölcsönt jegyeztek 
a Tudományegyetem és Főiskola dolgozói 

1954. szeptember 28-án jelent 
meg a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsának felhívása az 
Ötödik Békekölcsön jegyzésére. 

Egyetemünk dolgozói megértve, 
hogy a békés építésre és hazánk 
megerősítésére kell kölcsönözniök, 
eleget tettek hazafias kötelessé-
güknek. Dolgozóink megértették 

•azt is, hogy eddigi eredményeink 
elérését, az államkölcsönök jegyzé-
sén keresztül, kölcsönjegyzéseik-
kei maguk is elősegítették. 

A Tudományegyetemen és a 
Pedagógiai Főiskolán egyaránt ko-
moly előkészítő munka folyt a 
békekölcsönjegyzés sikerének biz-
tosítása érdekében. A Pártbizott-
ság irányítása mellett a Szakszer-
vezeti Bizottság és a DISZ végez-
te a jegyeztetést. 

A békekölcsönjegyzések meg-
kezdése előtti röpgyűléseken hang-
súlyozták a Magyar Népköztársa-
ság Minisztertanácsa felhívásából, 
hogy: „Az Ötödik Békekölcsön 
1100 millió forintos összegét kor-
mányunk az egész dolgozó nép ér-
dekében a r r a fordítja, hogy jelen-
tősen hozzájáruljon a mezőgazda-
sági teimesztés fejlesztéséhez, nö-
velje a közszükségleti cikkek ter-
melését, emelje valamennyi dol-
gozónk életszínvonalát." 

A röpgyűlések általában jól si-
kerültek s közvetlen a röpgyűlé-
sek után a legtöbb intézetben meg-
kezdődött a jegyeztetés. 

A békekölcsönjegyzés lezárása-
kor a Tudományegyetem 562 . dol-
gozója 368 550 Ft, a Pedagógiai 
Főisko'a 178 dolgozója pedig 
123.300 forintot jegyzett. 

Különösen példamutatóan jegy-
zett Búza László akadémikus, aki 
3.500 Ft-ot, Kucsera István szak-
munkás, aki 500 Ft-ot, Wagner 
Richárd egyetemi tanár, aki 3000 
Ft-ot és Mészöly Gedeon egyetemi 
tanár, aki 3.400 Ft-ot jegyzett. Ha-
sonlóan példamutatóan jegyzett 
Kalmár László egyetemi tanár, a 
Párt Végrehajtó Bizottságának el-
nöke, aki 4 500 Ft-ot jegyzett. 

Meg kell mondanunk azonban 
azt is, hogy még párttagok között 
is előfordult feltűnően alacsony 
összegű jegyzés. 

Az egyetemi és főiskolai hallga-
tók dicséretesen vették ki részü-
ket a kölcsön jegyzésből. 

A Tudományegyetem ifjúsága 

46.050 Fí-cs jegyzéssel, melyet 721 
hallgató jegyzett, járult hozzá to-
vábbi fejlődésünkhöz. A Pedagó-
giai Főiskola 351 hallgatója pedig 
23.850 Ft-ot jegyzett hazánk fel-
virágoztatásáért. 

A békekölcsönjegyzés előkészíté-
se és a jegyeztetés lebonyolítása 
során a Pedagógiai Főiskola Szak-
szervezeti Bizottsága végezte a 
legjobb munkát. 

A Tudományegyetem és a Peda-
gógiai Főiskola dolgozói, hallgatói 
561.750 forintos kölcsön jegyzéssel 
járultak hozzá ahhoz, hogy fejlő-
désünk ú j szakaszának nehézsé-
geit mielőbb legyőzhessük és a me-
zőgazdaság, valamint könnyűipa-
runk gyorsabb ütemű fejlesztése 

útján egész dolgozó népünk élet-
színvonala emelkedjék. 

A békekölcsönjegyzés tapasztala-
tai azonban azt is mutatják, hogy 
dolgozóink politikai nevelűmunká-
ját elhanyagoltuk, s ezen a terü-
leten igen sok a tennivalónk. 
Szakszervezetünk hibája az, hogy 

eddig a politikai nevelőmunka nem 
volt folyamatos és állandó tevé-
kenység, bár egyetemünk dolgozói 
nemcsak egy-egy fontosabb fel-
adat elvégzésének alkalmával, ha-
nem állandóan igényelik a politikai 
tájékoztatást. 

Csotó Nagy János, 
Tudományegyetemi Szakszervezeti 

elnök h. 

Tévedés ne essék . . . 

Megjegyzések az egyelemi sporl kérdéseihez 
Az tt'óbbi időben sok szó esett az egyele-

mi és főiskolai sportról, különös tekintettel 
a Haladásra s .1 Haladáson belül is a l»b-
darugócsapit szereplésére. A helyzet e pil-
lanatban nem é-ett még meg arra. hogv a 
különböző beszélgetések sorá'i elhangzott ér-
veket és megállapításokat összefoglaljuk, 
de szükségesnek látszik, hogy leszögez-
zünk bizonyos alapelveket és leszűrjünk 
általános tanulságokat, amelyek az egye-
temi sport alapvető kérdéseit érintik. 

Tulajdonképpen nem annyira alapvető 
kéidésekröl. mint Inkább alapvető nehéz-
ségekről kellene beszélni. Mert ha Igaz is. 
hogv az egyetemi Ifjúságbrn megvan az 
érdeklődés a sport iránt, időről-időre el-
tűnnek azok a szervezeti formák, ame-
lyek között az érdeklődés realizálódhat és 
az érdeklődésen túlmenően szervezeit for-
rják között lezajló tevékenységgé válhat. A 
tömegsport legszélesebb házisát az MHK 
adja meg s a kötelező testnevelési órák az 
első- és másodéves hallgatóságot be is 
vonják az MHK-ba. A felsőbb évfolyamo-
kon szinte semmiféle érdeklődést nem le 
het tapasztalni az MHK Iránt. Vagyis az a 
helvzet, hogy a harmadik évfolyamról 
kezdve a hallgatóság kiesik a tömeg 
sportból. Fel lehetne tenni a kérdést, 
vájjon mi lehet ennek a Jelenségnek az 
oka? A Haladás nem vig'.'z t'epfelelő 
munkát s e miatt fullad az MHK érdek-
telenségbe? Nem erről van szó. A Ma 
ladásnak a minőségi sporl al kell foglal 
koznla. a Haladás eredményes mtmkáiá-
nak tehát a tömegsport nem alkotórésze, 
hanem előfeltétele, melyet továbbfejleszt 
A hallgatóság megr.zírvezése a sport 
szempontjából Is a DISZ feladita, a fel-
sőéveseket az MHK inozgd'mon beltll .1 
OfSZ-nek kell mozgósítania. A DISZ-
munka azonban az utóbbi időben erőseit 
visszaesett ezen a téren, arról nem is 
beszélve, hogy az egyetemi élet sajátos 
ü'eménél fogva évröfévn megújuló ne-
hézségekkel küzd. A lapasztalat azt mu-
tatja. hogy az ifjúsági sport — különö-
sen az a része, amely már túlnő az 
MHK keretein, de míg nem tartozik a 
Haladás hatókörébe — a tanév elején, 
október közepéig vajv végéig — sehol 
sincs, még, a tanév végefeli, április vé-

gétől kezdve pedig sehol sincs már. Az 
egyik évben elért ered.néuyiik nem kerül-
nek át a következő évre. nem lehet to-
vább építeni a már megteremtett bázison, 
hanem újból kell kezdeni az egészet. 
Ilyen körülmények között viszont nem le-
het csodálkozni azon. nogv a Haladás 
vagy nem tudja kitölteni a maga kereteit 
vagy pedig kénytelen más helyen utánpót-
lást keresni. A dolog ugyanis úgy áll, 
hogv az egyetemi sportnak éppen a köz-
beeső láncszeme hiányzik, az a fáiis, 
amely a legszélesebb alapokon nyugvó tö-
megsportot összeköti a minőségi sporttal 
A hézagnak a kitöltése a DISZ-re vár s 
PISZ-nek kettős feladalot kell ezzel kap-
rso'atban megoldania. Az egyik az, hogy 
megfelelő propagandatív munkával ébren 
kell tartania a hallgatóság érdeklődését s 
sportfelelősei segítségével a szervezésről is 
gondoskodnia ke'.l, A másik feladat vi-
szont a. DISZ-en belüli szervezésre von?t-
kozik s abból áll. hogy a sportfetelösi há-
lózatot úgy kell megszervezni, hogy az a 
tanév elején azonn-il ütőképes legyen és ' 
aktfv módon kapcsolódjék be a munkába 
r. ert a munkát a tanév végéig folytassa. 
If,- ezeket a követelményeket s'ke.-ül meg-
valósítani. akkor nent mozog majd a Ha 
ladás sem légüres té-ben s akkor mutatko-
z'k meg majd a szegedi egyetemek .és a 
főiskola viszonylatában is a kalinini 
mondás mély igazsága, az, hogy ..a sport 
a tömegnevelés egyik legfontosabb esz-
köze." 

H. E. 

Minden hivatali 
szervnek meg van a 
maga jog- és hatás-
köre. Vonatkozik ez 
a párt- és tömegszer-
vezetekre is. Túllépni 
ezt a hatásköH sok 
esetben hasznos és 
gyümölcsöző lehet, 
főleg akkor, ha az il-
lető szervnek megvan 
a kellő tekintélye is 
ahhoz, hogy megejtse 
ezeket a „túl"-lépése-
ket. 

A napókban egy 
orvosegyetemi elv-
társnő felkereste 
egyik egyetemi párt-
funkcionáriusunkat. 

Panaszának orvos-
lását kérte. Egy egé-

szen hétköznapi gya-
korlati kérdés meg-
oldásáról volt szó. Az 
elvtársnő elmondotta, 
hogy már 1950 óta 
várja az alkalmat, 
hogy egy gázrezsót 
vásárolhasson, de 
sajnos a Gázértékesí-
tő Vállaht nem haj-
landó kielégíteni kí-
vánságát. Problémá-
jával egy szakszerve-
zeti területi bizottsági 
funkcionáriushoz for-
dult, aki legcélrave-
zetőbb megoldásként 
azt javasolta az elv-
társnőnek, hogy 
igénylését írassa alá 
és pecséltesse le az 
egyetemi pártbizott-

sággal; így igazolja 
igényjogosult ságát. 

Tévedés ne essék, 
nem azt akarjuk vi-
tatni, hogy az elvtárs* 
nő panasza jogos 
volt-e. Annak jogos-
ságáról meg vagyunk 
győződve. Még azt 
sem mondjuk, hogy 
nem megfelelő fó-
rumnál panaszkodott. 
Csupán azt kívánjuk 
megjegyezni, hogy a 
tanácsadó szakszerve-
zeti funkcionárius 
elvtársnak a pártra 
vonatkozó elméleti is-
mereteit további jó 
tömegszervezeti mun-
kája érdekében fel-
tétlenül ki kell egé-
szítenie. 

F e c s e g ő t á r g y a k 

SZEGEDI EGYETEM 
A Szegedi Tudománye«vetem. Orvos-
egyetem és Pedagógiai főiskola laola 

Szerkeszti a szerkeszt,"iblzotság 
Warila: Az MIÍP Egyetemi és Ffils-kolai 
Pártbizottsága, a Tudományegyetem 
rektora, az Orvosegyetem dékáni» 
a Főiskola Igazgaíóta. a DISZ és a 

Szakszervezetek 
Telefon: 43—7.1 

Ceongrá'tmegvef Nvom-ln-inarl 
Vállalat Szeged UJOR 

Felelős vezető Vincze GyVgy 

V. 

'Az Ady.téri egye-
tem udvara tíz mé-
ternél sent szélesebb. 
Senkinek se kerülne 
nagy fáradtságba ke-
resztülmenni az ud-
varon, az illetékesek 
azonban úgy látszik, 
nem hisznek ennyire 
az emberek erőnlé-
tében, mert padokat 
helyeztek el az ud-
varon. Nyílván az-
ért. hogy ha valaki 
elfárad, leüljön. S 
noha én nem fárad-
tam el, nem akartam 
elmulasztani ezt az 
alkalmat sem, leül-
tem hát. A kellemes 
szeptembereleji nap-
sütésben szunyókál-
tam is egy ki'sit s 

arra ébredtem fel, 
hogy\a pad (de ni 
csak, nem is egy, ha-
nem sok van itt!) be. 
szél hozzám; » 

„Tudod-e, hogy ne-
kem kellemetlen, hogy 
így ülsz rajtami" — 
mondta, mire én fel-
ugrottam. De ö ba-
rátságosan folytatta: 
..Félreértettél, nem az 
a kellemetlen, hogy 
te ülsz rajtam. ha-
nem az, hogy mások 
nem ülnek. Mert ha 
nem tudnád, — oldó. 
dott meg a nyelve — 
öreg iskolapad va-
gyok én, A harmadik 
emelet egyik tanter-
mében ültek rajtam 
a hallgatók sokáig, 

de a tantermet át. 
alakították kultúrte* 
remnek, s engem tár-
saimmal ide hajigál-
tak, Azóta már vet» 
tek új padokat 
úgy látszik róhmk 
teljesen megfeledkez-
tek. Ha nem kellünk 
itt, miért nem adnak 
ríf más iskolának? 
Vagy semmi értékünk 
nincs márt..." — 
panaszkodott a jó 
öreg pad... 

Dehogy nincs ér-
tékük! S ha már ki-
dobtuk a pénzt az 
ablakon, siessünk s 
szedjük fel, nehogy 
elkallódjék! — Jó 
lenneha az illetéke-
sek rövid iJőn belül 
meglennék ezt. 

II „Tudománnyal a népérr-sorozalban csiitfirlifkttn este 
Vásárhelyen az új gyógyszerekről ÉS az ú) gyógymódokról 

hangzik el előadás 
»Tudománnyal a népért-« címmel 

érdekes előadássorozat kezdődik 
Hódmezővásárhelyen. A sorozat 
első előadását csütörtökön este 7 
órai kezdettel a Petőfi kultúrház-
ban tart ják meg, melyen dr. Czoni-
czer Gábor egyetemi tanár, a sze-

gedi II. sz. belgyógyászati klinika 
igazgatója tart előadást «Űj gyógy-
szerek, ú j gyógymódok-« címen. 
Megnyitót Ormos Pál dr, a vásár-
helyi kórház igazgató-főorvosa 
mond. Az előadást filmvetítés kö-
veti. Belépődíj 2 forint. 

Szeged város Tanácsa és az író-
szövetség Szegedi Csoportja által ki-
irt „Felszabadulási" pályázaton di-
jat nyert elbeszélés. 

A majorban gyorsan híre ment 
a ruszinok szökésének. Annak is, 
hogy az intéző a csendőröket hívta. 
A cselédházak előtti udvaVok el-
néptelenedtek. Tűzhelyeik mellé 
bújtak az asszonyok. Ók nem lát-
tak semmit, nem tudtak semmit. 
Délig tartott a nagy csendesség. 
Csak a gondolatok háborogtak a 
fejekben, meg az ágyúk szóltak 
egyre hevesebb bömböléssel Makó 
felől. Néha-néha óriási dörrenések 
vegyültek a brummogó, morgó, bö-
fögő ágyúszóba, repülőgép zúgott 
el a major körül. A csendőrök nem 
jöttek, pedig lovon csak fél-
óra az út a falutól a majorig. Az 
intéző sem szólt ki, az ispán sem 
hajtotta munkára az embereket. A 
férfiak az ököristállóban gyűltek 
össze. Az ajtóban pipáztak, tárgyal-
tak nagy szünetekkel az öregek. A 
surbankó legénykék meg az ágyúk 
6zavát találgatták. 

Legények, javakorabeli emberek 
nem akadtak a majorban. Már rég 
elvitte őket a háború, amihez fog-
hatót még nem látott a világ. S most 
ez a háború itt van a major alatt. 
Vagy már ide is ért, mert ma már 
megszakadt a munka, fölborult az 
élet. 

Déltájban Makó felül szállingózni 
kezdtek az emberek. Kettesével, 
hármasával, néha nagyobb csopor-
tokban. Sura Bálint, a kovács ki-
ment közibük az útra. Az emberek 
kérdezgették, messziről is látni, 
hogy izgatottan, követelődzve. A 
kovács felelgetett nekik, mutogatott 
a Maros felé, mire az összeverődött 
csoport elindult át a töltésen, Sura 
még utánuk kiáltott. 

— Aztán ne maradjanak egy cso-
móban, verődjenek széjjel! 

Az emberek bólogattak, aztán 
egymásután tűntek el a töltés pár-
nája mögött. 

— Vertán telepiek — magyarázta 
Sura, mikor az istállóba visszajött. 

Tegnapelőtt már bent voltak 
náluk is az oroszok, de az estére 
tnagyarok gyüttek a lelei köves-
úton, aztán visszanyomták űket. A 
temetőig möntek vissza az oroszok, 
most ottan, meg a munkásházak 
közt folyik a csata. 

— Hát ezök? — bökött az öreg 
Szögi, — Minek gyüttek, 

• » » » » • 

A z ö w f y S z ö g i föUzabadul 

— A magyarok küldték őket. 
Szegedre jelentkezni. Katonának. 
Az oroszok benthagyták őket, a 
magyarok meg elzavarják. Jöttek is, 
de a lelei kövesúton orosz járőrbe 
ütköztek. Féltek ott jönni tovább, 
mert háborúban könnyen fogollyá 
lőhet az ember, aztán erre kerül-
tek. Innen mög visszamönnek a 
város alá! 

Csönd volt kisideig, aztán az öreg 
Szögi szólalt meg újra. Megint az 
motoszkált a fejében, amit a fia 
hazaérkezésekor gondolt. 

— Szóval mögszegik a parancsot. 
—Milyen parancsot? 

— Hát azt, hogy Szögedébe ka-
tonának jelentközzenek! 

— Azt mög! Bizony mögszegik 
azt. 

— Hát aztán, ha újra fordul a 
világ, mögén csak ráfizetnek! En-
nek nincsen értelme! 

— Hát annak mi van, hogy most 
menjenek be katonának! Annak 
van?! 

— Annak van! — mondta gon-
dolatát az öreg Szögi. — Van! Mert 
azt parancsra töszi mög a szögény 
embör, aztán nem az övé a felelős-
ség! 

Az öregek egyetértőleg bólogat-
tak, a surbankó legények nem so-
kat értettek mindezekhez. Csak Su-
ra lelkét borzolta fel valamilyen 
fájdalom, vagy düh, Most értette 
meg, milyen mély szolgaságba dön-
tötte a major az embereket. Mert 
ez a legmélyebb szolgaság. Nem a 
test kiszolgáltatottsága, ez a lélek 
erőtlensége. Olyan erőtlenség, mely 
nem akar felelni önmagáért, csak 
parancsra tud cselekedni. 

Mit válaszoljon erre? Itt nincs 
érv, nincs magyarázat. Itt csak egy 
új, másfaj ta élet tapasztalatai se-
gíthetnek. 

Délben aztán fölforrósodott min-
den. Először egy trénkocsi vágtatott 
végig az úton habzó lovakkal, az-
tán komor, elfáradt katonák, gya-
log, fegyverek nélkül, csak egy szo-
rongatott egy kis céllövő puskát, 
olyat, mint amilyenekkel a céllö-
vést tanították a leventében. A ka-
tonák csak dühösen morogtak, ha 
kérdeztek tőlük valamit, néhányan 
bekerüllek a csordakúthoz, csel-
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lengtek a majorban, aztán tovább 
ballagtak. Egyik-másik .behúzódott 
egy-egy tanyába, legtöbbje azonban 
tovább ment. 

Ekkorra az Intéző is elhatározta 
magát az indulásra. Az első tele-
fonhívásra az őrmester megígérte, 
hogy kijön, de múltak a félórák és 
nem jött se az őrmester úr, se a 
járőr. Az asszony meg tébolyultan 
járta a lakást. 

— Ignác! — Ignác! — visítozott 
— hívasd már a kocsikat! — Csak-
hogy Ignácz már nem tudta, mit 
csináljon. A reggel még szépen 
megálmodott terv úgy dőlt össze, 
hogy Ignác ki sem mozdult az iro-
dából. 

Minél többször hívta kétségbe-
esetten a csendőrörsöt, ahonnan 
előbb ideges válas»t, később csak 
konok és idegtépő visszacsengetést 
kapott, annál kevesebb volt a re-
ménye a nagyszerűnek látszó, va-
gyonszaporító átköltözésre. A visz-
szafelé ődöngő katonák aztán meg-
értették vele, hogy itt az utolsó 
pillanat. 

Alhogy kilépett az ajtón és meg-
állt a lépcsőn, megütötte a néma-
ság, ami fogadta. Ha tegnap még 
kiállt az irodaajtóba, kasznár, bo-
tosispán leste, hogy mit akar. Min-
dig volt olyan kézhezközei ember, 
akit üzenettel szalajthatott, akivel 
befogathatott. Most senki az egész 
majorudvarban. Elindult, hogy be-
fogasson. — A nagy társzekeret — 
gondolta — a gumikerekűt! 

Az embereket az ököristállóban 
lelte! Azok rossz sejtéssel, lapulva 
álltak az intéző előtt. Az öreg Szö-
git, meg egy kis vágottbajszú em-
berkét választott ki, akiről úgy 
tudta, hogy sokáig volt szibériai 
hadifogságban. — Hátha tud oro-
szul? — merült föl agyában a gon-
dolat — mindenesetre jó fölkészül-
ni. 

—• A nagykocsit fogják be. Négy 
lóval — a tenyészkancákból, — 
mondta hirtelen, mielőtt visszafor-
dult volna. — H a befogtak, állja-
nak az iroda elé. 

Sura egykedvűen intett az öreg 
Szögi felé. 

— N a Szögi bácsi, meggyütt a 
parancs! Indulhat maga is! 

Az öreg Szögiben nem termett 
szó a feleletre. Elindult a lóistálló-
ba, vezette kifelé a szép, jólfejlett, 
erőslábú Nonius kancákat. Fejében 
egyre nagyobb indulatokat kavart, 
amit a mai nap látott. 

— A fiam hazajött. Az emberek 
is visszafordultak. Most meg engem 
vinnének, mint a jószágot, mint a 
barmot! Akár a lovat. Elódom a 
jászol mellől, befogom a kocsiba, 
aztán hajtsd! 

— De a fiam is hazagyütt. Pa-
rancs ellen! Ha nem gyütt vóna, 
úgy lehet, elesik. Mögí.ial. Vót, nincs! 

— De hazagyütt, hát él! 
— Kinek vót igaza? A parancs-

nak-e, vagy a fiamnak-e? 
— Osztán ki adta a parancsot? A 

százados úr! Neköm mög az intéző 
úr! — Mer, hogy ű el akar mönni. 
Ur vót. Hagy mönjön! A százados 
is úr vót, hát parancsolt, csakhogy 
a bőre maradjon! 

A vastag láncon nem billent jól 
a kisafa, nem érte el az istráng, 
oldalba bökte a lovat! 

— Curukk hé! 
A ló engedelmesen lépett hátra. 
— Hát csak ennyit érő volna az 

embör, mint az az oktalan állat? — 
Újra látta hazatérő fiát, a szétszór-
va ballagó vetrántelepi embereket, 
a tanyákba szétcsellengő katoná-
kat: 

— Hát ha én egyször parancsol-
nék ennek az intézőnek, megfogad-
ná-e? Ur! — Az öreg Szögi fejében 
a gondolatok hirtelen rendbejöttek, 
de annál magasabbra csapott benne 
az indulat. Mikor a nagy kocsi 
megállt az iroda előtt s az intéző 
kiszólt, — na, Szögi, vigye csak ki 
a kocsira ezt a koffert, — Szögi a 
bútorokat már cipelő néhány ember 
előtt bökte vissza az Intézőnek: 

— Nincs rá érközésöm — és ke-
ményen indulatosan indult haza-
felé. 

Erre aztán a többiek is elszéled-
tek. Ki morogva, ki szónélkül, 
csöndesen somfordálva, s mire az 
intéző észbe kapott, magára maradt. 
A bútorok a kocsi előtt szanaszét, 
bőröndök eevmás hegyin-hátán, 
eevíken a visító nsszonv. Hermina, 
égő vörös hajával, szeplőivel, mel-

lette mint az ugyanarról a matri-< 
cáról nyomott kép, a lánya. Az 
intéző rakta a bőröndöket a kocsira, 
fölerőlködött egy díványt is, hát-» 
fá ja nélkül. Messzebbről csoportba 
verődve bámulták őket az asszon 
nyok. 

Egyszer csak éleset dördült egy 
fegyver a major alján. 
— Az oroszok! —sikoltott az asz-« 

szony és fölhajítva bőröndjét, ma-
ga is föliigrott a kocsira. Kezébe 
kapta a gyeplőt és az ostorral vé-
gigvágott a lovakon. Az intéző tán-
torogva állt a kocsin, Stefike hin-
tázva billegett a csomagok tetején. 
Rázkódott, csúszott szét az egész 
rakomány, s még ki sem értek a 
majorból, amikor csattanva esett 
le az első bőrönd, szétesett, s hul-
lott belőle a sok drága, koronával 
hímzett holmi. 

Az oroszok csak estefelé értek a 
majorba. Tolmácsot kerestek. A kis 
vágottbaiszú Miszticki jelentkezett, 
s a ruszinok szállójában folyt a 
beszélgetés. Az oroszok apróra ki-
kérdeztek mindent: kié a major, hol 
a vezető, jártak-e erre katonák; 
szóval mindent, amit hadi vi-
lágban tudni kell a katonának. Az-
tán egyszer csak az öreg Szögi 
odaszólt Misztíckinek. ' 

— Kérdezd csak meg komám tő-
le, hogv igaz-e hogv náluk nincs 
a püspöknek földje? 

— Nincs! — felelte az orosz. —» 
Miért kérdi? — tolmácsolta Misz-
ticki a katona kíváncsiságát. 

— Merthogy járt ott a fiam és 
azt meséli, hogy nincs. Hogy ottan 
csak a népnek van földje! 

— Úgyis az igaz! — felelte az 
orosz Miszticki szálával. 

— Aztán nem lehetne azt itt is 
megcsinálni? 

Ertetlenül nézett Szöeire a kér-
dés után az orosz, majd szélesen 
•mutatott az emberekre. 

— I+t vapvtok, csináljátok meg! 
— Mit szól hozzá a püspök? 
A katona előbb csodálkozott, majd 

áradó kacagásba kezdett. 
— A püspök — hahotázta a 

püspök? 
Előbb Misztirki newte t t fel. az-

tán sorba n többiek Is! Hát hogy-
ne! Ho^y is lehet arra, amit mind 
aknrnak. azt kérde-mi: hofv mit 
szól hozzá a r ^ n ^ d l pfl«oök? 
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